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1. INTRODUCCIÓ

Crist ressuscitat s'apareix a Maria Magdalena i li encomana anunciar als seus
deixebles que Ell és viu. Nosaltres, com ella, també som testimonis de la seva
resurrecció. Crist viu si nosaltres som capaços de viure en coherència
amb la nostra fe, si anunciem amb alegria la bondat de Déu Pare!

2. CANT

"Vius en mi", de Worship.CAT
https://youtu.be/kyp_0zeXtUE

4. CRIST VIU!
124. Però hi ha una tercera veritat que és inseparable de l’anterior: ell viu!
Cal tornar-ho a recordar sovint, perquè correm el risc de prendre Jesucrist
només com un bon exemple del passat, com un record, com algú que ens va
salvar fa dos mil anys. Això no ens serviria de res, ens deixaria igual, això no
ens alliberaria. El qui ens omple amb la seva gràcia, el qui ens allibera,
el qui ens transforma, el qui ens guareix i ens consola és algú que viu.
És Crist ressuscitat, ple de vitalitat sobrenatural, vestit d’infinita llum. Per
això deia sant Pau: «Si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és il lusòria»
(1Co 15, 17).

5. REFLEXIÓ
Avui llegim la primera revelació de Crist ressuscitat, una revelació personal.
Aquell a qui Maria Magdalena buscava plorant i patint la crida pel seu nom.
Aquest és el missatge que en podem extreure. Quan algú de nosaltres està
patint, Ell ens crida pel nostre nom perquè cadascú de nosaltres som
una història d'amor que Déu escriu a la terra. Jesús ens acompanya en
cada moment de la nostra vida, el tenim sempre al nostre costat. Amb la
resurrecció, Crist ens omple la vida d'alegria, com una font que brolla
aigua sense parar. Aquesta és l'alegria que va tenir Maria Magdalena i que
va transmetre als deixebles i aquesta és l'alegria que nosaltres també hem de
compartir.

6. LA PREGUNTA DEL DIA...?
Molts cristians tenen fe per a seguir Jesús en privat, però temen proclamarho. Ets un d'aquests? Intentes fer arribar el missatge del Crist
Ressuscitat arreu? Et conformes en viure la fe en la intimitat o vols ser
sembrador de la Paraula de Déu?

7. PARENOSTRE
FENT CAMÍ...

3. L'EVANGELI DEL DIA
Jn 20, 11-18
En aquell temps, Maria es va
quedar plorant a fora, a la vora del
sepulcre. Mentre plorava, s'ajupí
per mirar dins el sepulcre i veié
dos àngels vestits de blanc,
asseguts al lloc on havia estat
posat el cos de Jesús, l'un al cap i
l'altre als peus. Ells li diuen:
«Dona, per què plores?». Ella els
respon: «S'han endut el meu Senyor
i no sé on l'han posat». Així que
acabà de dir aquestes paraules, es
girà enrere i veié Jesús allà dret,
però no s'adonava que fos ell. Jesús
li diu: «Dona, per què plores? Qui
busques?». Ella, pensant-se que
era l'hortolà, li respon: «Si te l'has
emportat tu, digues-me on l'has
posat, i jo mateixa me l'enduré». Li
diu Jesús: «Maria!». Ella es gira i li
diu en la llengua dels hebreus:
«Rabuni, que vol dir "mestre"».
Jesús li diu: «Deixa'm anar, que
encara no he pujat al Pare. Vés a
trobar els meus germans i digueslos: ‘Pujo al meu Pare, que és el
vostre Pare, al meu Déu, que és el
vostre Déu’. Maria Magdalena anà a
trobar els deixebles i els
anunciava: «He vist el Senyor».
També els va contar el que ell li
havia dit.

